ช ุดการสอนที่ 1

ก

คํานํา
ชุดการสอน ชุดที่ 1 เรื่ อง องค์ประกอบของสารละลาย เป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้น
เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการสอน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ว21101 โดยนัก เรี ย นศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ความหมายของสารละลาย องค์ประกอบของสารละลาย เกณฑ์ในการกําหนดว่าสารใดเป็ น
ตัวทําละลายและตัวละลาย ซึ่ งจะสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 หลักสู ตรสถานศึกษา และหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องสารละลาย
ภายในเล่มประกอบด้วยสื่ อและกิ จกรรมต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบก่อนเรี ยน ใบ
ความรู ้ ที่ 1.1 เรื่ องสารละลาย
ใบกิ จกรรมที่ 1.1 เรื่ ององค์ประกอบของสารละลาย ใบ
กิ จกรรมที่ 1.2 เรื่ ององค์ประกอบของสารละลาย แบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ องสารละลายและ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ชา้ ก็สามารถทํา
กิจกรรมไปพร้อม ๆ กับเพื่อนในกลุ่ม ส่ วนครู จะคอยชี้แนะแนวทางในการเรี ยน กํากับดูแล
นักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้กระบวนการเรี ยนรู้ดาํ เนินไปตามขั้นตอน
ผูจ้ ดั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดการสอนเรื่ องนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนให้
ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
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มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั

มาตรฐาน ว 3.2
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และ จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
สิ่ งที่เรี ยนรู ้ และ นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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มาตรฐาน ว 8.1
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆ
เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั

ตัวชี้วดั
ว 3.2 ม1/3 ทดลองและอธิ บายปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และ การละลายของสาร
ว 8.1 ม.1-3 - ม.1-3/5, ม.1-3/8

สาระการเรียนรู้
- องค์ประกอบของสารละลาย
- เกณฑ์ในการชี้บ่งว่าสารใดเป็ นตัวทําละลายหรื อตัวละลาย
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิ บายลักษณะสําคัญของสารละลายได้ (K)
บอกองค์ประกอบของสารละลายแต่ละชนิดได้ (K)
กําหนดปั ญหาของการทดลองได้ (P)
ตั้งสมมติฐานจากปั ญหาที่กาํ หนดให้ได้ (P)
ทดลองและสรุ ปผลเรื่ ององค์ประกอบของสารละลายได้ (P)
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน (A)
6.1 มีความกระตือรื อร้นและพยายามในการแสวงหาความรู ้
6.2 เข้าเรี ยนตรงเวลาและมีความตั้งใจในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมได้
7. มีความสามารถในการคิดการสื่ อสาร (C)
7.1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้
7.2 แก้ปัญหาขณะปฏิบตั ิกิจกรรมได้
7.3 นําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยนได้

2 ชั่วโมง
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คําแนะนํา
การใช้ ชุดการสอน

ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่ ององค์ประกอบของ
สารละลาย เป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ องสารละลาย ซึ่ งนักเรี ยน
จะต้องศึกษาใบความรู ้ โดยอ่านรายละเอียดเนื้ อหาให้ชดั เจน ทํากิจกรรม
และบันทึกผลลงในคู่มือปฏิบตั ิกิจกรรม ไม่ขีดเขียนหรื อทําเครื่ องหมาย
ใด ๆ ลงในชุดการสอนนี้ ปฏิบตั ิตามกิจกรรมตามลําดับดังนี้
1. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้ อหา
2. ทดสอบก่อนเรี ยน
3. ศึกษาใบความรู ้ที่ 1.1 เรื่ องสารละลาย
4. ทํากิจกรรมที่ 1.1 เรื่ ององค์ประกอบของสารละลาย
5. ศึกษาใบความรู ้ที่ 1.2 เรื่ องเกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบของ
สารละลาย
6. ทํากิจกรรมที่ 1.2 เรื่ ององค์ประกอบของสารละลาย
7. ทําแบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ องสารละลาย
8. ทดสอบหลังเรี ยน
9. ถ้านักเรี ยนพบปั ญหาหรื อข้อสงสัยในบทเรี ยนให้ขอคําแนะนําจากครู
10. นักเรี ยนจะต้องมีความสามัคคีและยอมฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง หน้าคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง
คําตอบเดียว

1. เราเรี ยกสารที่ประกอบด้วยสารอย่างน้อย 2 ชนิด ละลายปนกัน จนมีลกั ษณะเป็ น
เนื้อเดียวกันว่าอะไร
ก. สารละลาย
ข. สารบริ สุทธิ์
ค. สารเนื้ อผสม
ง. สารละลายนํ้า
2. โดยทัว่ ไปสารละลายมีอยูใ่ นสถานะใด
ก. แก๊ส
ข. ของแข็ง
ค. ของเหลว
ง. ทุกสถานะ
3. ในสารละลายทุกชนิดจะประกอบด้วยสารประเภทใด
ก. ตัวละลายและตัวทําละลาย
ข. ตัวละลายและตัวไม่ละลาย
ค. ตัวให้ละลายและตัวทําละลาย
ง. ตัวให้ละลายและตัวชอบละลาย
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4. ถ้าของเหลวแก้วหนึ่ง พบว่าเป็ นสารละลายของเกลือแกงกับนํ้า สารละลายนี้สาร
ใดเป็ นตัวละลาย และสารใดเป็ นตัวทําละลาย
ก. เกลือแกงเป็ นตัวละลาย นํ้าเป็ นทําตัวละลาย
ข. เกลือแกงเป็ นตัวทําละลาย นํ้าเป็ นตัวละลาย
ค. ของเหลวในแก้วเป็ นตัวละลาย นํ้าเป็ นตัวทําละลาย
ง. ของเหลวในแก้วเป็ นตัวทําละลาย เกลือแกงเป็ นตัวละลาย
5. นักวิทยาศาสตร์ ใช้สิ่งใดเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสารใดเป็ นตัวทําละลายใน
สารละลาย
ก. มีปริ มาณอยูน่ อ้ ย และสถานะต่างจากสารละลาย
ข. มีปริ มาณอยูม่ าก และมีสถานะต่างจากสารละลาย
ค. มีปริ มาณอยูม่ าก และมีสถานะเดียวกับสารละลาย
ง. มีปริ มาณสารอยูน่ อ้ ย และสถานะเดียวกับสารละลาย
6. สารใดข้อใดจัดเป็ นสารละลาย
ก. นํ้าเกลือ นํ้าโคลน นํ้าเชื่อม
ข. นํ้าอัดลม ทองแดง นํ้าหมึก
ค. นํ้าแข็ง นํ้าส้มสายชู นํ้าประปา
ง. อากาศ ทองเหลือง นํ้าส้มสายชู
7. สารละลายต่อไปนี้ประกอบด้วยทองแดง 55 % ทองคํา 20 % และ เหล็ก 25 %
สารใดเป็ นตัวทําละลาย
ก. เหล็ก
ข. ทองคํา
ค. ทองแดง
ง. เหล็กและทองคํา
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8. ข้อใดไม่ใช่สารละลาย
ก. นํ้าตาลละลายในนํ้า
ข. แป้ งมันละลายในนํ้า
ค. เกลือแกงละลายในนํ้า
ง. แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ละลายในนํ้า
9. ทองเหลืองเป็ นสารละลายที่เกิดจากการผสมระหว่างสารใด
ก. เงินกับทองแดง
ข. เหล็กกับทองแดง
ค. ทองแดงกับสังกะสี
ง. ทองแดงกับอะลูมิเนียม
10. สารในข้อใดมีสารปนอยูม่ ากกว่า 1 ชนิด
ก. นํ้ากลัน่
ข. ซูโครส
ค. นํ้าหวาน
ง. นํ้าตาลทราย
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่ อนเรี ยน
ชุ ดการสอนที่ 1 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

ชื่อ – สกุล.............................................................................เลขที่........... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

ข้อ

ก

ตัวเลือก
ข
ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนที่ได้...........................คะแนน

9

ใบความรู้ ที่ 1.1 เรื่อง สารละลาย

ประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย เวลา 2 ชั่วโมง

สารละลาย
สารละลาย เป็ นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดมาผสมกัน โดยอัตราส่ วน
การผสมไม่แน่นอน และไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี สารใหม่ที่เกิดขึ้นยังมีสมบัติของสารชนิดเดิม
สารละลายมีท้ งั สถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เช่น นํ้าเชื่อม นํ้าเกลือ นํ้าอัดลม
ทองเหลือง นาก แอลกอฮอล์ และ อากาศ เป็ นต้น สารละลาย สามารถผ่านได้ท้งั กระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน

การชี้บ่งว่ าสารใดเป็ นตัวทําละลายและสารใดเป็ นตัวละลายให้ พจิ ารณาดังนี้
1. ถ้าตัวทําละลายและตัวละลายมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริ มาณมากกว่าเป็ นตัวทําละลาย
ส่ วนสารที่มีปริ มาณน้อยกว่าเป็ นตัวละลาย เช่น
ทองคํา
+
ทองแดง  นาก
ทองแดงเป็ นตัวทําละลาย เนื่องจากทองแดงมีปริ มาณมากกว่าทองคํา ทองคําเป็ น
ตัวละลาย เนื่องจากทองคํามีปริ มาณน้อยกว่าทองแดง
N2 + O2 + CO2 + แก๊สอื่นๆ  อากาศ
แก๊สไนโตรเจนเป็ นตัวทําละลาย เนื่องจากมีปริ มาณมากที่สุด แก๊สออกซิเจน แก๊ส
คาร์ บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆ เป็ นตัวละลาย เนื่องจากมีปริ มาณรวมกันน้อยกว่าแก๊ส
ไนโตรเจน
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สารละลายเอทานอล ซึ่ งมีเอทานอลเป็ นตัวทําละลายดังรู ป
เอทานอล 70 cm3

ตัวทําละลาย

นํ้า 30 cm3

ตัวละลาย

สารละลายเอทานอล 100 cm3
ภาพที่ 1 แสดงสารละลายที่มีสถานะเดียวกัน
ที่มา : อรอุมา เทียนิระมล, (2556 : ภาพวาด)

ข้ อควรทราบ ในกรณี ที่ตวั ทําละลายและ
ตัวละลายมีสถานะเดียวกันและมีปริ มาณ
เท่ากัน จะชี้บ่งให้องค์ประกอบใดเป็ นตัว
ทําละลายหรื อตัวละลายก็ได้
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2. ถ้าตัวทําละลายและตัวละลายมีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายจัดเป็ น
ตัวทําละลาย ส่ วนสารที่มีสถานะต่างไปจากสารละลายจัดเป็ นตัวละลาย เช่น
ผลึกไอโอดีน

เอทานอล

ตัวละลาย

ตัวทําละลาย

สารละลายทิงเจอร์ ไอโอดีน
ภาพที่ 2 แสดงสารละลายที่มีสถานะต่างกัน
ที่มา : อรอุมา เทียนิระมล, (2556 : ภาพวาด)

ข้ อสั งเกต

เกลือแกง + นํ้า

ไอโอดีน + เอทานอล 

CO2 + นํ้า
จากตัวอย่างเกลือแกง ไอโอดีน และ CO2
เอทานอล เป็ น ตัวทําละลาย

นํ้าเกลือ
ทิงเจอร์ไอโอดีน
นํ้าโซดา
เป็ นตัวละลาย ส่ วนนํ้าและ
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หลักการพิจารณาตัวทําละลาย และ ตัวละลาย
1. สถานะ ถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะต่างกัน
- สารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลาย จะเป็ น ตัวทําละลาย
- สารที่มีสถานะต่างจากสารละลาย จะเป็ น ตัวละลาย
2. ปริ มาณในกรณี ที่ตวั ทําละลายและตัวละลายมีสถานะเดียวกับ
สารละลาย
- สารที่มีปริ มาณมากกว่า จะเป็ น ตัวทําละลาย
- สารที่มีปริ มาณน้อยกว่า จะเป็ น ตัวละลาย
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ตัวอย่ างตัวทําละลายและตัวละลายในสาร
มีทองแดง 70 % เป็ นตัวทําละลาย

มีสังกะสี 30 % เป็ นตัวละลาย
ภาพที่ 3 ทองเหลือง
ที่มา : Raku ten Tarad.com,. (ม.ป.ป. : ออนไลน์)

มีทองแดง 90 % เป็ นตัวทําละลาย

มีทองคํา 10 % เป็ นตัวละลาย
ภาพที่ 4 นาก
ที่มา : บุญมี(เฮงหลี), (ม.ป.ป. : ออนไลน์)

มีบิสมัท 50 % เป็ นตัวทําละลาย

ภาพที่ 5 ฟิ วส์ไฟฟ้ า
ที่มา : ไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวัน, (2554 : ออนไลน์)

มีตะกัว่ 25 % ดีบุก 25 % เป็ นตัวละลาย
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มีน้ าํ 95 % เป็ นตัวทําละลาย

ภาพที่ 6 นํ้าส้มสายชู
ที่มา : อรอุมา เทียนิระมล, (2556 : ภาพถ่าย)

มีกรดแอซิติก 5 % เป็ นตัวละลาย

มีแอลกอฮอล์ 70 % เป็ นตัวทําละลาย

มีน้ าํ 30 % เป็ นตัวละลาย
ภาพที่ 7 แอลกอฮอล์ลา้ งแผล
ที่มา : อรอุมา เทียนิระมล, (2556 : ภาพถ่าย)

มีน้ าํ เป็ นตัวทําละลาย

มีแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นตัวละลาย
ภาพที่ 8 นํ้าโซดา
ที่มา : อรอุมา เทียนิระมล, (2556 : ภาพถ่าย)
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มีแก๊สโพรเพน 70 % เป็ นตัวทําละลาย

มีแก๊สบิวเทน 30 % เป็ นตัวละลาย
ภาพที่ 9 แก๊สหุงต้ม
ที่มา : อรอุมา เทียนิระมล, (2556 : ภาพถ่าย)

ประโยชน์ จากการผสมกันของสารละลาย
1. นิโครม เป็ นธาตุที่มีส่วนผสมของ นิกเกิล และโครเมียม ใช้ทาํ ขดลวดความร้อน
2. แมกนีเลียม เป็ นธาตุที่มีส่วนผสมของ แมกนีเซียม อะลูมิเนียม ใช้ทาํ ชิ้นส่ วน
ลําตัวเครื่ องบิน
3. สํ าริด เป็ นธาตุที่มีส่วนผสมของดีบุก ทองแดง บิสมัท พลวง ใช้ทาํ
เครื่ องประดับและตกแต่ง
4. ทองเหลือง เป็ นธาตุที่มีส่วนผสมของ ทองแดงและสังกะสี ใช้ทาํ ภาชนะ
เครื่ องใช้
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย
ประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย เวลา 2 ชั่วโมง

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรม วิธีการทดลองแล้วปฏิบตั ิการทดลองตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนด

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบของสารละลาย
2. อธิ บายวิธีตรวจสอบองค์ประกอบของสารละลาย

วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีต่อกลุ่ม
1. ไม้
ีดไฟ ากิจกรรม
ขั้นขตอนการทํ
2. นํ้าเชื่อม
1 cm3
3. นํ้าเกลือ
1 cm3
4. นํ้าอัดลม 1 cm3
5. คีมคีบโลหะ 1 อัน
6. จานหลุมโลหะ 1 อัน
7. กระบอกตวงขนาด 10 cm3 1 ใบ
8. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลมและตะแกรงลวด 1 ชุด
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ขั้นตอนการทํากิจกรรม

1. สังเกตลักษณะของนํ้าเกลือ นํ้าหวาน นํ้าอัดลม (ชนิ ดไม่ผสมสี )
2. นําของเหลวทั้ง 3 ชนิดละ 1 cm3 ใส่ ในช้อนโลหะ ชนิดละ 1 คัน
3. นําช้อนโลหะไปตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์ ดังภาพ
4. ให้ความร้อนจนของเหลวระเหยแห้งไปหมด สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนื้ อเดียว

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทดลอง
ที่มา : อรอุมา เทียนิระมล. (2556 : ภาพถ่าย)

คําถามก่อนการทดลอง

1. ระบุปัญหาของการทดลอง
….................................................................................................................................
2. สมมติฐานของการทดลอง
.....................................................................................................................................
3. ตัวแปรต้น คือ......................................................................................................
4. ตัวแปรตาม คือ.....................................................................................................
5. ตัวแปรควบคุม คือ................................................................................................
6. ในบันทึกผลการทดลองนักเรี ยนสังเกตสิ่ งใด
....................................................................................................................................
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ตารางบันทึกผล
สารละลาย

ลักษณะของเหลวที่สังเกตได้

ผลจากการสังเกตเมื่อให้ความร้อนจนแห้ง

1. นํ้าเชื่อม
2. นํ้าเกลือ
3. นํ้าอัดลม

คําถามหลังการทดลอง
1. ลักษณะของเหลวที่สังเกตได้ก่อนให้ความร้อน คือ
………………………………………………………………………………………………
2. เมื่อนําของเหลวไปให้ความร้อนจนแห้ง ผลที่ได้คือ
………………………………………………………………………………………………
3. นํ้าเชื่อม นํ้าเกลือ และ นํ้าอัดลม มีสารที่เป็ นองค์ประกอบกี่ชนิด ประกอบด้วยอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ในการแยกสารละลายที่มีสถานะเป็ นของเหลว ซึ่ งมีตวั ทําละลาย เป็ นของเหลว และ
ตัวละลายเป็ นของแข็ง สามารถแยกได้โดยวิธีใด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. วิธีการแยกสารโดยให้ความร้อนเรี ยกว่า
………………………………………………………………………………………………
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คําถามหลังการทดลอง (ต่ อ)

6. ในกรณี ที่นาํ สารตัวอย่างมาระเหยแห้งบนจานหลุม แล้วพบว่าไม่เหลือสารใดๆ จะสรุ ปว่า
สารตัวอย่างมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
7. ถ้านําดินมาผสมกับนํ้า จะเป็ นสารผสมประเภทใด เพราะเหตุผล
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. สมบัติของตัวทําละลาย และ ตัวละลาย มีผลต่อการละลายของสารหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

สรุ ปผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

ประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย เวลา 2 ชั่วโมง

คําชีแ้ จง ให้นกั เรี ยนพิจารณาสารละลายตัวอย่าง แล้วชี้บ่งตัวทําละลาย และ ตัวละลาย ลงใน
ตารางที่กาํ หนดให้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
อธิ บายและระบุองค์ประกอบของสารละลาย

สารละลาย
1. นํ้าเกลือ
2. นํ้าปลา
3. นาก 35 %
4. ฟิ วส์
5. ทอง 18 K
6. นํ้าโซดา
7. แก๊สหุงต้ม
8. นํ้าเชื่อม
9. นํ้าอัดลม
10. ทองเหลือง

องค์ประกอบ

ตัวทําละลาย

ตัวละลาย
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แบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่อง สารละลาย

ประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย เวลา 2 ชั่วโมง

คําชีแ้ จง จงตอบคําถามให้ถูกต้องและสมบูรณ์

1. อธิ บายความหมายของคําว่า “สารละลาย” ยกตัวอย่างประกอบ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ตัวทําละลาย หมายถึง ….........................................................................................................
3. ตัวละลาย หมายถึง…………………………………………………...........………………
4. สารละลายทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………
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5. จากสารละลายที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้ให้นกั เรี ยนบอกว่าสารใดเป็ นตัวละลาย
สารใดเป็ นตัวทําละลาย
สารละลาย
ทองเหลือง
เหล็กกล้าไร้สนิม
อากาศ

นํ้าเชื่อม
นํ้าส้มสายชู
นํ้าเกลือ

ส่ วนประกอบ
ทองแดง 60 %
สังกะสี 40 %
เหล็ก 74 %
โครเมียม 18 %
นิกเกิล 8 %
ไนโตรเจน 78 %
ออกซิ เจน 21 %
แก๊สอื่นๆ 1 %
นํ้า
นํ้าตาลทราย
กรดแอซิติก5 %
นํ้า 95 %
นํ้า
เกลือแกง

ตัวทําละลาย

ตัวละลาย
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง หน้าคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง
คําตอบเดียว

1. ในสารละลายทุกชนิดประกอบด้วยสารประเภทใด
ก. ตัวละลายและตัวทําละลาย
ข. ตัวละลายและตัวไม่ละลาย
ค. ตัวให้ละลายและตัวทําละลาย
ง. ตัวให้ละลาย และตัวชอบละลาย
2. เราเรี ยกสารประกอบด้วยสารอย่างน้อย 2 ชนิด ละลายปนกัน จนมีลกั ษณะเป็ น
เนื้อเดียวกันว่าอะไร
ก. สารละลาย
ข. การบริ สุทธิ์
ค. การละลายนํ้า
ง. สารเนื้ อผสม
3. ถ้าของเหลวแก้วหนึ่ง พบว่าเป็ นสารละลายเกลือแกงกับนํ้า สารละลายนี้ สารใดเป็ นตัว
ละลาย และ สารใดเป็ นตัวทําละลาย
ก. เกลือแกงเป็ นตัวละลาย นํ้าเป็ นตัวทําละลาย
ข. เกลือแกงเป็ นตัวทําละลาย นํ้าเป็ นตัวละลาย
ค. ของเหลวในแก้วเป็ นตัวละลาย นํ้าเป็ นตัวทําละลาย
ง. ของเหลวในแก้วเป็ นตัวทําละลาย เกลือแกงเป็ นตัวละลาย
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4. โดยทัว่ ไปสารละลายมีอยูใ่ นสถานะใด
ก. แก๊ส
ข. ของแข็ง
ค. ของเหลว
ง. ทุกสถานะ
5. สารในข้อใดเป็ นสารละลาย
ก. นํ้าอัดลม ทองแดง นํ้าหมึก
ข. นํ้าเกลือ นํ้าโคลน นํ้าเชื่ อม
ค. นํ้าแข็ง นํ้าส้มสายชู นํ้าประปา
ง. อากาศ ทองเหลือง นํ้าส้มสายชู
6. สารละลายต่อไปนี้ ประกอบไปด้วย ทองแดง 55 % ทองคํา 20 % และ เหล็ก 25 %
สารใดเป็ นตัวทําละลาย
ก. เหล็ก
ข. ทองคํา
ค. ทองแดง
ง. เหล็ก และ ทองคํา
7. นักวิทยาศาสตร์ ใช้สิ่งใดเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสารใดเป็ นตัวทําละลายในสารละลาย
ก. มีปริ มาณอยูม่ าก และ มีสถานะต่างจากสารละลาย
ข. มีปริ มาณอยูม่ าก และ มีสถานะเดียวกับสารละลาย
ค. มีปริ มาณอยูน่ อ้ ย และ มีสถานะต่างจากสารละลาย
ง. มีปริ มาณอยูน่ อ้ ย และ มีสถานะเดียวกับสารละลาย
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8. ทองเหลืองเป็ นสารละลายที่เกิดจากการผสมระหว่างสารใด
ก. เงิน กับ ทองแดง
ข. เหล็ก กับ ทองแดง
ค. ทองแดง กับ สังกะสี
ง. ทองเหลือง กับ อะลูมิเนียม
9. สารในข้อใดมีสารปนอยูม่ ากกว่า 1 ชนิด
ก. นํ้ากลัน่
ข. ซูโครส
ค. นํ้าหวาน
ง. นํ้าตาลทราย
10. ข้อใดไม่ใช่สารละลาย
ก. นํ้าตาลละลายในนํ้า
ข. แป้ งมันละลายในนํ้า
ค. เกลือแกงละลายในนํ้า
ง. แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ละลายในนํ้า
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุ ดการสอนที่ 1 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

ชื่อ – สกุล.............................................................................เลขที่........... ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

ข้อ

ก

ตัวเลือก
ข
ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนที่ได้...........................คะแนน
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ภาคผนวก

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุ ดการสอนที่ 1 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

ประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย เวลา 2 ชั่วโมง

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาจุดประสงค์ของกิจกรรม วิธีการทดลองแล้วปฏิบตั ิการทดลองตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนด

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบของสารละลาย
2. อธิ บายวิธีตรวจสอบองค์ประกอบของสารละลาย

วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีต่อกลุ่ม
1. ไม้
ีดไฟ ากิจกรรม
ขั้นขตอนการทํ
2. นํ้าเชื่อม
1 cm3
3. นํ้าเกลือ
1 cm3
4. นํ้าอัดลม 1 cm3
5. คีมคีบโลหะ 1 อัน
6. จานหลุมโลหะ 1 อัน
7. กระบอกตวงขนาด 10 cm3 1 ใบ
8. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ นั ลมและตะแกรงลวด 1 ชุด
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ขั้นตอนการทํากิจกรรม

1. สังเกตลักษณะของนํ้าเกลือ นํ้าหวาน นํ้าอัดลม (ชนิ ดไม่ผสมสี )
2. นําของเหลวทั้ง 3 ชนิด ๆ ละ 1 cm3 ใส่ ในช้อนโลหะ ชนิดละ 1 คัน
3. นําช้อนโลหะไปตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์ ดังภาพ
4. ให้ความร้อนจนของเหลวระเหยแห้งไปหมด สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนื้ อเดียว

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทดลอง
ที่มา : ภาพถ่าย. อรอุมา เทียนนิระมล. 2556

คําถามก่อนการทดลอง

1. ระบุปัญหาของการทดลอง
ชนิดของสารละลายมีผลต่อองค์ประกอบของสารละลาย
….................................................................................................................................
2. สมมติฐานของการทดลอง
ชนิดของสารละลายมีผลต่อองค์ประกอบของสารละลาย อย่างไร
.....................................................................................................................................
ชนิดของสารละลาย
3. ตัวแปรต้น คือ......................................................................................................
องค์ประกอบของสารละลาย
4. ตัวแปรตาม คือ.....................................................................................................
ปริ มาณของสาร ชนิดของช้อนโลหะ
5. ตัวแปรควบคุม คือ ..............................................................................................
6. ในบันทึกผลการทดลองนักเรี ยนสังเกตสิ่ งใด
องค์ประกอบของสารละลายแต่ละชนิด
....................................................................................................................................
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ตารางบันทึกผล
สารละลาย
1. นํ้าเชื่อม

ลักษณะของเหลวที่สังเกตได้

ผลจากการสังเกตเมื่อให้ความร้อนจนแห้ง

2. นํ้าเกลือ

ของเหลวใส ไม่มีสี
หรื อสี น้ าํ ตาลอ่อน
ของเหลวใส ไม่มีสี

มีตะกอนสี น้ าํ ตาลอ่อน
หรื อนํ้าตาลเข้ม อยูก่ น้ จานหลุม
มีตะกอนละเอียดสี ขาว อยูก่ น้ จานหลุม

3. นํ้าอัดลม

ของเหลวใส ไม่มีสี

มีตะกอนละเอียดสี ขาว
หรื อสี น้ าํ ตาลอ่อน อยูก่ น้ จานหลุม

คําถามหลังการทดลอง
1. ลักษณะของเหลวที่สังเกตได้ก่อนให้ความร้อน คือ
เป็ นของเหลวใส เนื้ อเดียว ไม่มีสี
………………………………………………………………………………………………
2. เมื่อนําของเหลวไปให้ความร้อนจนแห้ง ผลที่ได้คือ
ทั………………………………………………………………………………………………
้ งนํ้าเชื่อม นํ้าเกลือ และนํ้าอัดลม มีสารเป็ นของแข็งที่เหลืออยู่

3. นํ้าเชื่อม นํ้าเกลือ และ นํ้าอัดลม มีสารที่เป็ นองค์ประกอบกี่ชนิด ประกอบด้วยอะไรบ้าง
มี………………………………………………………………………………………………
สารที่เป็ นองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด ประกอบด้วยตัวทําละลายที่เป็ นนํ้า ซึ่ งเป็ นสาร
ระเหยง่
าย และ ตัวละลายเป็ นของแข็งอย่างน้อย 1 ชนิด
………………………………………………………………………………………………
4. ในการแยกสารละลายที่มีสถานะเป็ นของเหลว ซึ่ งมีตวั ทําละลาย เป็ นของเหลว และตัว
ละลายเป็ นของแข็ง สามารถแยกได้โดยวิธีใด
การให้ความร้อนแก่สารละลายจนของเหลวระเหยกลายเป็ นไอแห้งหมด เหลือตัว
………………………………………………………………………………………………
ละลายซึ่ งเป็ นของแข็งอยูท่ ี่กน้ ภาชนะ
………………………………………………………………………………………………
5. วิธีการแยกสารโดยให้ความร้อนเรี ยกว่า
การระเหยแห้ง
………………………………………………………………………………………………
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คําถามหลังการทดลอง (ต่ อ)

6. ในกรณี ที่นาํ สารตัวอย่างมาระเหยแห้งบนจานหลุม แล้วพบว่าไม่เหลือสารใดๆ จะสรุ ปว่า
สารตัวอย่างมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ถ้าสารตัวอย่างระเหยแห้งบนจานหลุมโลหะ หมดโดยไม่มีสารใดๆ เหลืออยูเ่ ลย
………………………………………………………………………………………………
ยั………………………………………………………………………………………………
งสรุ ปไม่ได้วา่ มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว เพราะสารตัวอย่างนั้นอาจประกอบด้วยสาร
ชนิ
ดเดียวหรื อหลายชนิดที่ระเหยง่ายเมื่อได้รับความร้อน เช่น แก๊ส หรื อ ของเหลว เมื่อ
……………………………………………………………………………………………..
นํ………………………………………………………………………………………………
าไประเหยแห้งจะไม่สารใดๆ เหลือเลย
7. ถ้านําดินมาผสมกับนํ้า จะเป็ นสารผสมประเภทใด เพราะเหตุผล
ถ้านําดินมาผสมกับนํ้าจะเป็ นสารผสมประเภทสารเนื้อผสมที่ไม่เป็ นเนื้ อเดียวกัน เพราะ
………………………………………………………………………………………………
ดิ………………………………………………………………………………………………
นไม่ละลายนํ้า หรื อละลายได้นอ้ ยมาก ซึ่ งเมื่อผสมกันจะได้ของเหลวขุ่น หรื อนํ้าโคลน
เมื………………………………………………………………………………………………
่อทิ้งไว้จะตกตะกอนนอนก้น และ สามารถแยกดินออกจากนํ้าโดยการกรอง
8. สมบัติของตัวทําละลาย และ ตัวละลาย มีผลต่อการละลายของสารหรื อไม่ อย่างไร
สมบัติของตัวทําละลาย และ ตัวละลายมีผลต่อการละลายของสาร สารบางอย่างไม่ละลาย
………………………………………………………………………………………………
ในนํ
้ าเย็น แต่ละลายในนํ้าร้อน เช่น เครื่ องดื่ม หรื อ ชา กาแฟ ที่ตอ้ งผสมนํ้าร้อนในการดื่ม
………………………………………………………………………………………………
สารบางอย่
างละลายในนํ้า แต่ไม่ละลายนํ้ามัน เช่น เกลือแกง เป็ นต้น
………………………………………………………………………………………………

สรุ ปผลการทดลอง
1.……………………………………………………………………………………………
สารละลายเป็ นสารผสมประกอบด้วยสาร 2 ส่ วน คือ ตัวทําละลายมีปริ มาณมากที่สุด
ในของผสมและตัวละลาย ที่อาจมีสถานะเป็ นของแข็ง ของเหลว และแก๊สก็ได้
……………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………
การให้ความร้อนแก่สารละลายจนของเหลวระเหยกลายเป็ นไอหมด ใช้ตรวจสอบ
องค์ประกอบของสารละลายได้
………………………………………………………
………………………………
3.…………………………………………………………………………………
การระเหยแห้ง คือ วิธีการแยกสารโดยให้ความร้อน
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

ประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย เวลา 2 ชั่วโมง

คําชีแ้ จง ให้นกั เรี ยนพิจารณาสารละลายตัวอย่าง แล้วชี้บ่งตัวทําละลาย และ ตัวละลาย ลงใน
ตารางที่กาํ หนดให้

สารละลาย
1. นํ้าเกลือ
2. นํ้าปลา
3. นาก 35 %
4. ฟิ วส์
5. ทอง 18 K
6. นํ้าโซดา
7. แก๊สหุงต้ม
8. นํ้าเชื่อม
9. นํ้าอัดลม
10. ทองเหลือง

องค์ประกอบ
นํ้า + เกลือแกง
นํ้า+ปลา+เกลือ+สี
ทองคํา + ทองแดง +เงิน

ตัวทําละลาย
นํ้า
นํ้า
ทองแดง
ดีบุก 25 % + ตะกัว่ 25 % + บิสมัท 50 %
บิสมัท
ทองคํา 75 %+เงิน 25 %
ทองคํา
นํ้า + แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
นํ้า
โพรเพน70 % + บิวเทน30 %
โพรเพน
นํ้า+ นํ้าตาลทราย
นํ้า
นํ้า +นํ้าตาลทราย + สี + กลิ่น +แก๊ส
นํ้า
คาร์ บอนไดออกไซด์
ทองแดง 60 % +สังกะสี 40 %
ทองแดง

ตัวละลาย
เกลือแกง
ปลา,เกลือ,สี
ทองแดง , เงิน
ดีบุก , ตะกัว่
เงิน
แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
บิวเทน
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย ,สี ,กลิ่น
แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
สังกะสี
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เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่องสารละลาย

ประกอบการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย เวลา 2 ชั่วโมง

1. อธิ บายความหมายของคําว่า “สารละลาย” ยกตัวอย่างประกอบ
สารละลายคือ สารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกัน สารใหม่ที่
..................................................................................................................................................
เกิดขึ้นยังมีสมบัติของสารที่มารวมกัน
..................................................................................................................................................
สารที่มีปริ มาณมากและที่มีสถานะเหมือนกับสารละลาย
2. ตัวทําละลาย หมายถึง ...................................................................................
สารที่มีปริ มาณน้อยและมีสถานะต่างจากสารละลาย
3. ตัวละลาย หมายถึง…………………………………………………...........………………
4. สารละลายทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตัวทําละลาย และตัวละลาย
…………………………………………………………………………………………………
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5. จากสารละลายที่กาํ หนดให้ต่อไปนี้ให้นกั เรี ยนบอกว่าสารใดเป็ นตัวละลาย
สารใดเป็ นตัวทําละลาย
สารละลาย
ทองเหลือง
เหล็กกล้าไร้
สนิม
อากาศ

นํ้าเชื่อม
นํ้าส้มสายชู
นํ้าเกลือ

ส่ วนประกอบ
ทองแดง 60 %
สังกะสี 40 %
เหล็ก 74 %
โครเมียม 18 %
นิกเกิล 8 %
ไนโตรเจน 78 %
ออกซิ เจน 21 %
แก๊สอื่นๆ 1 %
นํ้า
นํ้าตาลทราย
กรดแอซิติก 5 %
นํ้า 95 %
นํ้า
เกลือแกง

ตัวทําละลาย
ทองแดง

ตัวละลาย
สังกะสี

เหล็ก

โครเมียม นิกเกิล

นํ้า

ออกซิเจน
แก๊สอื่นๆ

นํ้า

นํ้าตาลทราย

นํ้า

กรดแอซิติก

นํ้า

เกลือแกง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุ ดการสอนที่ 1 เรื่อง องค์ ประกอบของสารละลาย

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ตัวเลือก
ข
ค


ง











